
Eclips XXLEclips XXL
Extra grote maten



totale breedte zitbreedte hoogte zithoogte totale totale zitdiepte rughoogte gewicht
breedte geplooid armsteunen hoogte lengte

85 37,5 60 20 53 103 114 53 57 38,5
90 37,5 65 20 53 103 114 54 57 39
95 37,5 70 20 53 103 114 55 57 40
100 37,5 75 20 53 103 114 56 57 40,5

Afmetingen in cm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en1,5 kg) zijn mogelijk

Technische informatie Eclips XXL

De rolstoel moet aan u aangepast
worden, niet omgekeerd.

Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aan-
gepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat
onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kun-
nen aangepast worden, hebben talrijke toebeho-
ren en alle mogelijkheden zijn onderling verwis-
selbaar. Dat is het resultaat van onze doorgedre-
ven research en meer dan 54 jaar ervaring.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten
aan de hoogste normen, opgelegd door erkende
testinstituten in de meeste Europese landen.

Uw garantie op kwaliteit.

Dichtklapbare rolstoel in aluminium met een dub-
bel kruis voor extra sterkte. De Eclips XXL zorgt
voor het originele zitcomfort van een gewone
Eclips maar met een anatomische zit en rug. Deze
rolstoel, met speciale versterkte achter- wielen,
kan een persoon dragen tot 200 kg.
Wegklapbare of verwijderbare aluminiumen
arm- steunen zorgen voor gemakkelijke transfers.

Extra grote maten

Trommelremmen B74 (standaard) 
Anti-tipping B78 (optioneel)

Voor meer info, neem contact op met de dealer 
in uw buurt.

Voorbehouden technische wijzigingen

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit V.
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Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be


